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التعقيقمقدملأ

التعقيقمقدمة

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمده،للهلحمداإن

هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،

عبدهمحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو،له

ورسوله.

]آل(ئ!لمونوإشمإلاتموتنولاتقائهءحقاللهاتمو(هامنوالذين>جمأيها

.[201:عمران

مئهماولذزوجهائنهاوظقوا!ؤئعم!منظق!صالذيرلبهماتقوالتاس>يائها

دنساء:1<رقيباعليكماللهكانإنوالأرحائملونبه-!م!الذىاللهواتقوأوفسآبررجالاكثيرا

1].

ويغفرأعمن!دكتميقدح!سديهاقولاوقولؤااللهائقواءامنواالذين!نائها

71[.7-0:الاحزاب1<عظيما!ورأفازفقد-ورسولهاللهيطعومنذلؤلبهثملكم

للشيخ،العقيدةفيرسائلعشرعلىيشتملمجموعفهذابعد،أما

حسبوأسماوها،لىتعااللهرحمهالمعلمييحمىبنالرحمنعبدالعلامة

:المجموعهذافيترتيبها

التاويل.حقيقة-1

البدعة.حقيقة2-

السنه.عنالبدعةفصلفيالذجنةصدع3-



العقيدةرسانلمجمو!

.والعربالحنيفية-4

وثنيتهم.فيالعربعقيدة5-

الضالعي.حسنعلىالرد6-

فيها.والغلوالصوفيةالرياضةمنالمسلمينلبعضوقعما7-

الشفاعة.فيرسالة8-

عنهم.اللهرضيالاربعةالخلفاءبينالتفضيل9-

.والمكانبالزمانالعقائدتعلق-01

نإحدةعلىرسالةبكليعرفماعلىالتمهيدهذافيالضوءوسالقي

لى.تعااللهشاء

:"التاويلحقيقة":الأولىالرسالة-1

"فهذه:الرسالةهذهاولفياللهرحمهالمولفقال:الرسالةاسم*

الرسالة.هذهاسملجملةاهذهمناستفدتوقد."التاويلحقيقةفيرسالة

عنالرسالةهذهفياللهرحمهالمولفتكلم:بالرسالةالتعريف*

بفهمتعلقلها،كبيرةمسألةوهيالمتاخرين،عندالباطلالتاويلمسالة

كثيرفيللانحرافسببافهمهافيالانحرافوكان،الحكيمالشرعنصوص

للكتابالمخالفةالفرقمنكثيرونشوء،والعمليةالعقديةالمسائلمن

والسنة.

المعنىواشتقاقللتاويل،اللغويالتعريفالاولالبابفيفذكر



التعقيقمقدمة

علىالتأويلإطلاقاتفيوالتمثيلبالشرحاستطردثم،منهالاصطلاحي

واللفظ.والفعلالرويا

فيبفصلأتبعهثم.والكذبالصدقفيمقدمةجعلهثانياباباعقدثم

بفصلوأتبعه،ذلكعلىالدالةالنصوصوساق،الكذبفيالشارعتشديد

علىالدالةالنصوصفيهوساقكذبايسمىمابعضفيالترخيصفياخر

.الكذبمفاسدتعدادفياستطرادمععليها،العلمأهلوكلامذلك

عنداستعمالهايجوزالتيالتوريةأنواععنالكلامفيأيضاواستطرد

الحاجة.

.ضرورةلغيروذمهوقبحهالكذبحرمةعلىبالتأكيدالبابختمثم

المراداللفظأنمطلعهفيوذكر،التأويلحكمفيثالثاباباعقدثم

.الاحكامأوالاخبارأوالعقيدةنصوصعنيخرجلاتاويله

يقعقدوالتيالعقيدةفيالواردةالنصوصضروبفيفصلاعقدثم

ضربين:علىأنهابالشرحوبين،التأويلفيها

أصولمنباعتقادهالناسكلففيماوردتنصوص!:الأولالضرب-1

والبعث،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهالإيمانمن،العظاموأركانهالإيمان

ترجعتفاصيلثموأن،بالعقليدركمماعامتهاوأن.والقدر،الموتبعد

الدينمنعلممماالإيمانفيالضروريةالامورهذهوأنذ!ر،مالىإ

.كفرهفينزاعلاتأويلهامحاولةو،بالضرورة

فيوردبماالعلامعلىتتوقفلاالإيمانصحةأنفيهبينفصلاعقدثم

ذكرها.الانفالاصولمنتقدمماتفصيلاتمنالنصوص



العقيدةرسانلمجمولح8

ولا،باعتقادهالناسيكلفلمفيماوردتنصوص:الثانيالضرب2-

به.العلمعلىالايمانيتوقف

الضربين.هذينحولتدورالتأويلرحىوأن

اياتفيالناسخلاففذكرلىتعااللهرحمهالمؤلفاستطردثم

ودحضها.لهاالمتأولينحججبعضوذكر،لىتعااللهصفات

البشر،حالإصلاحالشريعةمقصودأنزعممنعلىالردفيأسهبثم

يتوقفالتيالعقائدبعضذلكلىإضمتنهاو،والنهيللأمرليمتثلوا

فيالناسعندالشائعالخطأببعضإقراربعضهافييقعوانهعليها،الامتثال

ع!و.ورسولهاللهكلامفيالكذبوقوعمنهويلزم،العقيدةامور

بهيليقبماالنصوصفيالواردةالصفاتلىتعاللهأثبتمنأنذكرثم

:فرقثلاثتعالى

معالصفاتنصوصنيمعالظواهريسلممن:الأولىالفرقة-1

فيالسلامةوأنتأويلهاخطورةويرى!والتشبيهالمحالعلىدلالتهااعتقاده

ذللش.ترك

اعتقادهمعالصفاتنصوصنيمعالظواهريسلممن:الثانيةالفرقة-2

تأويلها!حرمةعدميرىولكنه،والتشبيهالمحالعلىدلالتها

دونالصفاتنصوصنيمعاظواهرإثباتيرىمن:الثالثةالفرقة3-

الممثلة.كقولليسقولهموأن،والتشبيهالمحالعلىدلالتهااعتقاد

لىتعااللهصفاتمعنىإثباتأنفيوالتمثيلبالشرحالمؤلفأفاضثم

فيليسوانه،المخلوقينصفاتبكيفيةتشبيههامنهيلزملاظاهرهاعلى



التعقيقمقدملأ

جهل.ولاإضلالولاكذبالنصوصتلك

أمور:المؤولينهؤلاءضلالسببأنوبين

والسنة.الكتابمعرفةمنحظهمقلة-1

الأنبياء.تقديسفوقالفلاسفةتقديسهم2-

الاشياء،كلكنهإدراكدعوىمنتحتمللاماعقولهمتحميل3-

والعلم.المعرفةمنعليهيقدرونالذيلحداعندوقوفهموعدم

فيوخطاهاالعقولقصوروذكر،الثالثالأمرهذابيانفياستطردثم

ونفيها،للمحسوساتالاستقراءعلىأربابهاعقولواعتمادالامور،منكئير

،الادراكومتفاوتقاصرالانسانيالعقلأنالعلممع،تدركهلملما

ذلك.علىيدلبعضابعضهموتخطئةمدعيهأربابواختلاف

ما!اوأنأصلا،أنكرهلمنفيهشبهةلامااللهصفاتمنأنبينثم

الفلاسفة.كلامعلىاطلعلمنإلاشبهةفيهتكنلم

ذلكمنهاستدعىالتاويلمسالةفياللهرحمهالمؤلفبحثكانولما

تعالى:اللهقولمعنىفيالكلاموتحقيق،والمحكمالمتشابهفيالقولتفصيل

]ال(متشبهمثوأخرالكتتائمهنئحكمثءايتمتهالكنفعليكأنزلهوالذى>

7[.:نعمر

إلااحامعناهيعلملاوأنهالمتشابهعلىاللهرحمهكلامهذلكوتضمن

بينبهايفرقالتيوالعلامات،العلمفيالرسوخمعنىوبيان،لىتعاالله

العلم.فيوالراسخالزائغ



العقيدةرسائلمجمولح01

نقدهثمونقله،المتشابهمعنىبيانفيلاسهابأيضاكلامهوتضمن

:أنواعثلائةعلىوأنهالمتشابهأنواععنالاصبهانيالراغبلكلام

ومثلذكرها،أضربخمسةوله،اللفظجهةمنالمتشابه:الأول-1

لها.

أيضا،اضربخمسةوله،والمعنىاللفطجهةمنالمتشابه:التاني2-

لها.ومثلذكرها

المعنى.جهةمنالمتشابه:التالث3-

فيالاخبارتاويلعلىالكلامفيفصلااللهرحمهالمؤلفعقدثم

:ضروبثلاثةعلىنهاو،الشرعنصوصفيالواردةالوقائع

نصوصتأويلفيعليهاالكلامتقدموقد،بالربمتعلقةوقائع-1

العقائد.

لجن،واكالملائكة،جنسهمنهيولابهنحسلابمامتعلقةوقائع2-

العقائد!حكمفحكمها

هذافيالبحثمحلوهو،جنسهمنأوبهنحسبمامتعلقةوقائع3-

الفصل.

فيأندعوىعلىوالرد،الثالثالضربهذاعنالكلامبسطفيبدأثم

الحس.أوالتواترأوالعقلصريحيناقضماالشرعنصوص

"إنالعلماء:بعضقولعلىباسهابالردفيفصلاالمؤلفعقدثم

بعضمنفيهاوردماوأنحكاما،وعقائدالدينلتعليمجاءتإنماالشريعة

مقصودايكونفلا-لفلك1ووالطبيعةالكونبعلومتعلقلهاالتيالنصوص



11التعقيقمقدملأ

".الكونيةالامورتلكمنأمرتقريرفيظاهرهالىإالاستناديصحولا،لذاته

الرسالة.هذهمنوجدماينتهيوبه

فيوكتببدراساتاللهرحمهالمؤلفسبققد:السابقةالدراسات*

مخالفاكانمامنهاو،السنةأهلمذهبعلىكانمامنهاالتاويل،موضوع

أهمها:ومن.غيرهفيضمنماومنهااستقلالاكتبماومنها،له

بنمحمديعلىأبيللقاضي،الصفاتأخبارفيالتاويلاتبطال-1

هـ)1(.584سنةالمتوفى،تعالىاللهرحمهالحنبليالفراءحسين

هـ،604سنةلمتوفىا،فوركلابنالاخبار""تاويلكتابعلىبهردوقد

)2(.الصفاتتاويلفيصنفهوالذي

سنةالمتوفى،لىتعااللهرحمهالمالكيالعربيلابن،التاويلقانون2-

تناولاالبابهذافيالمرادةالتاويلقضيةالكتابيتناولولمهـ،435

التفسيربمعنىالتاويلاستعمالجهةمنبالتاويلعلاقتهتظهرإنمامباشرا،

)3(.عليهعمليةأمثلةوضرب،والبيان

الكويت.بدولةجزئينلحمود،احمدبنمحمدالدكتوربتحقيقطبع(1)

مصنفأتأملأنوسألتم"(:4-1/142)كتابهمقدمةفيالمولفقالوقد

وتأولها،الاخبارفيهجمعالاخبار،تأويلسماهالذي،فوركبنالحسنبنمحمد

..".تأويلهفيلصوابعنفيهذهبماوبيناذلك،فتأملنا

"،لحديثا"مشكلأو"المتشابهةالاخبارتأويل"بعنوانفوركابنكتابطبع2()

.م3002،بدمشقالعربيةللدراساتالفرنسيبالمعهد،جيماريهدانيال:بتحقيق

بمحتوىالعنوانعلاقةفي23(9220-)صالسليمانيمحمدالمحققمقدمةتنظر)3(

المحكم=عنوكلامه646-964()صالكتابفيالمولفكلاموينظر،الكتاب



العقيدةرسانلمجمولح21

اللهرحمهلحنبلياالمقدلميفدامةابنالدينلموفقالتأويل،ذم3-

إجراءبوجوبالكتابمنالمؤلفمرادوبينهـ،652سنةالمتوفى،لىتعا

المحدثالتأويلعلى]عتمادانفيهاوابطالظاهرها،علىالصفاتنصوص

آياتفيالشبهاتمنيوردمابعضعنوجوابه،المتأخرينعند

.(1)الصفات

تيميةابنالامامالاسلاملشيخوالتأويل،المتشابهفيالاكليل-4

هـ)2(.728سنةالمتوفى،تعالىاللهرحمه

الامامالاسلاملشيخ،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق5-

هـ)3(.175سنةالمتوفى،تعالىاللهرحمهالجوزيّةقيمابن

بنىفقد،والدراساتالكتبهذهوأكبرأهممنالصواعقكتابويعد

التاويلفيفصلاوعشرينأربعهعلىكتابهاللهرحمهالقئمابنالإمام

التيالاربعةالطواغيتذكرلعشرينوالرابعالفصلفيفرعثم،وابطاله

بعدها.وما(466-166)صلمتشابهوا

الايمانعليهماللهرحمةالسلف"ومذهب:كتابهمطلعفياللهرحمهقالوقد(1)

من،رسولهلسانعلىأواياتهفينفسهبهاوصفالتيسمائهولىتعااللهبصفات

بمالهاتأويلولالهاتفسيرولالهاتجاوزولامنها،نقصولاعليهازيادةغير

بدارالاولىالطبعةالبدر،بدرالدكتوربتحقيقالكتابوطبع."..ظاهرهايخالف

هـ.4141سنة،بالشارقةالفتح

.عديدةتمرالكتابطبع)2(

اربعةفي،بالرياضالعاصمةبدار،اللهالدخيلمحمدبنعليالدكتوربتحقيقطبع)3(

.مجلدات



31التعقيقمقدملأ

.(1)الدينمعاقلالباطلالتاويلأصحاببهاهدم

هـ)2(.774سنةالمتوفى،الموصليلابنمختصر،وللكتاب

خانحسنصديقللعلامة،والتأويلالكلامذملىإالسبيلقصد7-

مقدمتهفيالمؤلفبينهـ،7013سنةالمتوفى،لىتعااللهرحمهالقنوجي

علىمشتملة..أصولوعدةفصولثمانية"وهذه:فقال،الكتابهذامنمقصوده

وكراهة،المبينالكتابعظمفيالاتقياء،والخلفالصلحاءالسلفمنجاءما

)3(."..ظواهرهاعنالنصوصوصرف،التأويلوذم،الكلامعلمفيالغلو

مؤلفهابخطمكتوبة،واحدةنسخةللرسالة:الخطيةالنسحةوصف!ر

لىإأحيانايصلكثير،ولحقضربمعغالبا،واضحوهو،المعروف

بعضها.أوكلهاالصفحةعلىالضرب

الاربعينأوراقهاعدديقاربصغير،دفترفيالمؤلفكتبهاوقد

سطرا.عشرسبعةوجهكلفي،وجهانفيهاصفحةكل،صفحة

مؤلفابضمن،الشريفالمكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوهي

.(4784)برقم،اللهرحمهالشيخ

****

.(-1/017174)المؤلفمقدمةتعظر(1)

هـ.4251عام،السلفاضواءدارفي،العلويالرحمنعبدبنالحسنبتحقيقطبع)2(

بدار،الجزائريمعشاشةسعيدبتحقيقالكتابطبعوقد36(.)ص[(السبيل"قصد)3(

هـ.1241عام،حزمابن
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":البدعةحقيقة":الثانيةالرسالة2-

رسالته،اسمعلىلىتعااللهرحمهالمؤلفينصلم:الرسالةاسم*

".البدعةحقيقة"أولها:فيكتبوقد

فأطلقكتبهمناجتهدأملها،الشيختسميةمنالاسمهذاهلدريولا

بهسموهاماتركرأيتفقدلذالموضوعها؛مناسبوهو.الاسمهذاعليها

حاله.على

الرسالة؛هذهكتابتهسبباللهرحمهالمؤلفبين:الرسالةكتابةسبب!!

العلماءغيرمنهايستفيدلاكتباتكوننإماالبابهذافيالكتببأن

فكان،شامةبيلأ"الباعث!"محررةغيركتباوإما،للشاطبي"!"الاعتصام

وتقريبا.تيسيرا،الرسالةهذهكتابتهفيسبباذلدب

بطلانهذهرسالتهفياللهرحمهالمؤلفبينقد:بالرسالةالتعريف*

والسؤالالمحاورةلىإأقربطريقةفيعليهاالكلاموتحقيق،بالبدعالعمل

لحجةو،أبلغلقارئهاالقناعةلتكون؛العقليوالتقسيموالسبر،لجوابوا

حسن.بها

تكونأنإماتخلو،لاالبدعةوأن،المشرعوضعمنكلهالدينأنفبين

ذلكزاعمفيطالبالدينمنأواتفاقا،باطلةفهيالمشروعالدينغيرمن

مشروعيتها.علىبدليل

بدعةأيمشروعيةعلىالاستدلالأنلىتعااللهرحمهالمؤلفبينثم

امور:أربعةأحدعنيخرجلا

وأ،العقليكالاستحسانشرعيا،دليلايكونلاما:الأولالأمر-1
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كلهاوهذه،الشرعيللنصالمخالفةالتجربةأوالرويا،علىالاعتماد

ساقطة.

العلماءعندمنهوالمحمود،بهالحجةتقوملاظنالاستحسانأنفبين

جماعْا؛إالحجةبهاتقوملاالروىنو.نفسيميلمجردلادليلعلىمبني

ليستواشاراترموزوهي،الشيطانأوالنفسحديثمنمنهاطائفةإذ

أحد.كليصيبهلاثميحسنهلاوتفسيرٍ،تأويللىإتحتاجبلظاهرها،على

وفتنةاللهمنامتحان-دليلاليستكونهامع-للدليلالمصادمةالتجربةنو

الاكبروالدجالوالمشعبذونالسحرةعليهايكونالتيكالاحوال،لعباده

الساعة.قربيخرجحين

أمورهمفيالفألاستخدامفيالناسخطأعناللهرحمهتكلمثم

طلبفيبالرقاةتعلقهمخطأوعن،بهالشرعيةالاحكامإثباتأوالدنيوية

بشياطينلتعلقهأوراقيها،إيمانلقوةوانهبعضها،نفعسببوبينالشفاء،

ينفعونه.

أقواللىإكالاستناد،للعاميدليلشبهةفيهيكونما:الثانيالأمر2-

بعضفيبهالعملشيوععلىوالاعتماد،الصالحينوجهلةالمقلدين

.الجهات

صلاحلا،العلمعلىمبناهاالفتوىإذ؛الحجةبهاتصلحلاوهذه

شرغايصيرهلابالشيءالعملوشيوع،العلممنخلوهمعنفسهفي-المفتي

به.يحتج

علىمبنيهومما،للعاميدليلشبهةفيهيكونما:الثالثالأمر3-
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هوماعارضهلكنثبتأو،عنهمذلكيثبتلمممن،المجتهديناقوال

منه.لىأو

علىمبنيهومماللمجتهد،دليلشبهةفيهيكونما:الرابعالأمر-4

لملكنه،الصحيحوالقياسلإجماعووالسنةالكتابوهو،شرعيدليل

منه.اولىهوماعارضهلكنأوثبت،يثبت

ولكن،الناسعندمعلوموذمهاوضلالهاالبدعةاناللهرحمهبينثم

بالبدعة.العلمبهايتحققالتيوالطريق،البدعأهلحكم:عليهمبابانيخفى

:أقسامأربعةعلىالبدعأهلأنعناولهمافيفتكلم

ثم،الإسلامدينمنليستبدعتهأنالبدعأهلمنيعلممن:الأول-1

.ويرضاهاللهيحبهمماانهايزعم

.الإسلامدينمنكونهايجزمفلا،بدعتهفييشكمن:2-الثاني

علىلهبرهانولا،الاسلامدينمنبدعتهانيجزممن:الثالث3-

:أضربثلاثةعلىوهؤلاءذلك،

منشرطعندهاختلولكنالاجتهادرتبةبلغمن:الأولالضرب-1

وفيصر،وفاستكبرنبهإنإلاماجور،معذورفهو،الاستدلالصحةشروط

تبعه.منحكمه

لجهل،باذلكفيتعاطىالاجتهادرتبةيبلغلممن:الثانيالضرب2-

هؤلاء.سببهاالبدعوأكثر،مضلضالفهو

فيهوهذا،المجتهديننصوصعلىيقيسمن:الثالثالضرب3-
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كانلمنالضرورةبقدرجائزالمذاهبمنالاستنباطأنخلاصتهتفصيل

لذلك.متاهلا

البدعأهلمنالرابعالقسمعناللهرحمهالمؤلفكلامعلىأقفولم

رسالته!منوجدفيماالثانيالبابفيكلامهعنولا

مولفهابخطمكتوبة،واحدةنسخةللرسالة:الخطيةالنسخةوصف*

ماوتبييضكثير،ضربوفيها،الغالبفيواضحدقيقخطوهوالمعهود،

مواضع.فيولحقتليها،أخرىفيالصفحاتبعضفيسوده

وعشرينثلاثفيصغير،دفترفياللهرحمهالمؤلفكتبهاوقد

سطرا.عشرالسبعةقرابةمنهاكلوسطور،وجهانصفحةكلفي،صفحة

مولفاتضمن،الشريفالمكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوهي

.(41/)658برقم،اللهرحمهالشيخ

****

":السنةعنالبدعةفصلفيالدجنةصاع":الثالثةالرسالة3-

باسم:صدرهافيرسالتهاللهرحمهالمؤلفسمى:الرسالةاسم*

".السنةعنالبدعةفصلفيالدجنة"صاع

والشقالشيءفيالانفراجهو:العربلغةفي""الصدع:الاسممعنى*

ظلمةوشقفرجلىتعااللهرحمهالمؤلفوكأن(.1الظلماء)هي"و"الدجنةفيه،

والبدعة.السنةبينفيهافصلالتيرسالتهفيلحقانوربانبلاجزاحهاولجهلا

337(.و)033/3(،)2/فارسلابناللغةمقايشى1()
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الرسالة،هذهكتابتهسبباللهرحمهالمؤلفبين:الرسالةكتابةسبب*

بالحق،والصدعالبلاغمنالعلمأهلعلىالعهدمناللهأخذهمادافعهنو

المنكرقلةمع،البدعنتشاروالسننإماتةسببهزمانهفيالفسادمنكثيراوأن

لهم.غيرهموتثبيط

لمنيحصلبيانا،والبدعةالسنةبينالفرقبيانالرسالةبهذهأرادنهو

فيمؤلفأجلأنذلكعلىحثهمانو،والسنةبالكتابصالحةمعرفةله

تامة-فائدةمنهالاستفادةدونتحول"للشاطبي"الاعتصاموهو،البابهذا

ذكرها.أمور-العلماءلكبارلاإ

قصدمؤلفهاأنالرسالةهذهكتابةسببفيتقدم:بالرسالةالتعريف*

لحةصامعرفةلهلمنيحصلبياناوالبدعةالسنةبينالفرقإيضاحبها

الاصطلاحيالتعريفأنلىإرسالتهآخرفيخلصوقد،والسنةبالكتاب

صلىالنبيهديمنيكنولم،بالدينالصقأمر"هو:للبدعةعندهالمختار

".بالقوةولابالفعللا،وسلموالهعليهالله

،المطبوعغيرومنهاالمطبوعمنها،كثيرةالبابهذافيالمؤلفةوالكتب

بالتمثيلأو،والتعريفبالشرحالبدععنالكلاممؤلفوهافيهاتناول

.(1لحصر)وا

)2(:أقسامأربعةأحدعنتخرجلاالبابهذافيوالمؤلفات

-71)صللحبشي"المطروقةالموضوعات"معجمفيالكتبهذهعناوينتنظر(1)

.)72

البدعةحقيقةعليها:والكلامفيهاالمؤلفاتوذكرالانواعهذهتفصيلفيينظر2()

-237(.1/186)الغامديناصربنلسعيدواحكامها
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بالردوتناولتها،البدعبعضعنتكلمتمؤلفات:الأولالقسم-1

وأحكامها.وأقسامهاالبدعةلتعريفتعرضغيرمن،والتبيين

يسيرتناولمع،البدعبعضعنتكلمتمؤلفات:الثانيالقسم2-

وحكمها.البدعةلتعريف

موجزكلاممع،البدعبعضعنتكلمتمؤلفات:الثالثالقسم3-

فيها.التأصيلوقواعدوأحكامها،قسامها،و،البدعةتعريفعننافع

أصسلوهي،البدعفيالتأصيلبمسائلعنيتمؤلفات:الرابعالقسم-4

بابها.في

بخطمكتوبة،واحدةنسخةللرسالة:الخطيةالنسحةوصف*

كثير.ضربفيهاوالنسخة،الغالبفيواضحوهو،المؤلف

فيالكبير،القطعمنصفحاتثمانفياللهرحمهالمؤلفكتبهاوقد

سطرا.ثلاثينقرابةمنهاصفجةكل

مؤلفاتضمن،الشريفالمكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوهي

.()4673برقم،اللهرحمهالشيخ

****

":والعرب"الحنيفية:الرابعةالرسالة-4

الاولىالورقةرأسفيرسالتهاللهرحمهالمؤلفسمى:الرسالةاسم*

(".والعربالحنيفية":باسممنها

نأالزسالةهذهفياللهرحمهالشيخكلاممحصل:بالرسالةالتعريف!!
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إبراهيمبعدقرناعشرينفوقحولهاوماالحجازعربفيبقيالحقالدين

حتى،أخرىبأشياءمتمسكينوبقواأشياء،بعدغيروانهمو،السلامعليه

ع!مع.محمدااللهبعث

مدةطولجهةمن،إسرائيلبنيعلىالعربفضلبيانفيهوهذا

الانبياءقلةمع،فيهمالشركدخولقبل،إبراهيمملةبالحنيفيةتمسكهم

الامر.هذافيعليهموتفضيلهم،فيهم

وشرحتحليلبعدالنتيجةهذهلىإاللهرحمهالمولفخلصوقد

ربطمع،المقدسكتابهممنسيقمما،المعنىهذاعلىالدالةللنصوص

الامم.بتواريخالمعرفةأهلنقلهبماذلك

نتائجها:فمن،كثيرةفوائدهافانووجازتهاالرسالةهذهقصرومع

إسماعيلبنيمن-العرببقاءبينالفاصلالزمنيالحدبيان-1

عليهم.الشركدخولبدايةوبينالتوحيدعلى-وغيرهم

بإبراهيمعهدهمبعدمع،الإسرائيليينعلىالحنيفيينالعربفصل2-

النبيين،قلةمعنبيالتاريخذاكلىإبعدهمافيهميكنولم،وإسماعيل

الاخرين.بخلاف

بدينهم،وتمسكهم،إسماعيلبنيفصلعلىالمقدسةكتبهمدلالة3-

لهم.العقبىوأن،كتبهمفيالمدعىاللهكلاممن

"إظهاركتابمؤلفالهندياللهرحمةالشيخكلاملبعضمناقشته-4

والتدليلعندهالراجحوبيان،المقدسالكتابنصوصتفسيرهفي"الحق

عليه.
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وقيدار،النبتأصلعنوالكلام،"لحيبنعمرو"نسبتحقيقه5-

إسماعيل.ولد

كتبفيبماكتابهفياللهرحمهالمؤلفاستدلالإن:قيلإنتنبيا:*

مستشكل.عندهمالمقدسةالكتابأهل

المبيحالنبويبالتوجيهتمسكلمنواردغيرهذاأن:لجوابفا

حدثوا"لمجم:قولهفيوذلك،يروونمابصحةجزمدون،عنهمللتحديث

.(1)"حرجولااسرائيلبنيعن

أصلا،يخالفلمفيماويسوغيجوزإنماإسرائيلبنيعنوالتحديث

ثبوتبالضرورةيعلملموفيما!ي!م،نبيهسنةأواللهكتابمننصكمخالفة

فيه.تحريفهم

يقروونالكتابأهلكان:قالعنهاللهرصدهريرةبيأحديثوفي

:قال!يماللهرسولفقال،الاسلاملاهلبالعربيةويفسرونهابالعبرانيةالتوراة

)2(."تكذبوهمولاالكتاباهلتصدقوالا"

،ذكرهتحريملنايجزلمتكذيبهعلىوالسنةالكتابدليليدللمفما

.ردهبله

باطللابطالكتبهممنغيرهمأووالنصارىاليهودعلىالردإنثم

بابمنيكون=الاسلاملاهلإثباتهنريدحقأو،الاسلامأهلبهيحاجون

39[.:عمرانل]<صدقينإنكنتمفاتلوهالالتورلةفاتوأ>قل:لىتعااللهقول

عنهما.اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن346(1)البخاريأخرجه(1)

ععه.اللهرضيهريرةبياحديثمن(4)485البخارياخرجه2()
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تتابعفقد،كتبهممنالكتابأهلعلىالاحتجاجفيسلنتوللمولف

فعلكما؛كتبهممنعليهممحتجين،عليهمالردعلىالعصورعبرالعلماء

وشيخ،"الفاخرةالاجوبة"فيوالقرافي("،الفصل"فيحزمابنالامام

فيالقئمابنالإماموتلميذه،"الصحيح"الجوابفيتيميةابنالإسلام

وغيرهم."الحقإظهار"فيالهندياللهرحمةوالشيخ،"الحيارىهداية"

كثير.

وهو:،عليهرسالتهاللهرحمهالمولفبنىالذيالرئيسوالمصدر

اعتمدأنهيبدولجديد(واالقديم)العهدانالكتابأهلعندالمقدسالكتاب

طبعةبعدطبعتثمم،0187سنة،بيروتفيصدرت،قديمةطبعةعلىفيه

الطبعة.لهذهمنقحة

عامإصدارهامنانتهواأنهمالحديثةالمعرِبةالطبعةهذهمقدمةوفي

فيفأخرجوها،م9491عامالترجمةهذهفيالنظرأعادواولكنهمم،1881

الطباعة،بفنالعنايةمعوالئراكيب،الاسلوبحيثمنأفضلترجمة

.م0891عامفيهاالعملوأتموا

مماالمولفعندالترجمةنصبينالظاهرةالمهفةالفروقبينتوفد

إليها.المشارالحديثةالترجمةيخالف

بخطمكتوبة،واحدةنسخةللرسالة:الخطيةالنسحةوصف*

ولا،مواضعبضعةفيإلاضربعليهوليس،جميلخماوهوالمولف،

مبيضةأعدهاوكانههوامشها.المؤلفوكتبواحد،موضعفيإلالحق

للطباعة.مهياة
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عشرتسعةصفجةكلفي،صفحاتعشرفيصغير،دفترفيكتبتوقد

سطرا.

مؤلفاتضمن،الشريفالمكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوهي

3(.)4658/برقم،اللهرحمهالشيخ

****

وثنيتهم"فيالعربعقيدة":الخامسةالرسالة5-

منهاصفجةأولفي،رسالتهاللهرحمهالمؤلفسمى:الرسالةممهـاسم

".وثنيتهمفيالعرب"عقيدة:باسم

الرسالةهذهفياللهرحمهالمؤلفكلاممحصل:بالرسالةالتعريف*

يدعونهومنأوثانهمفيعتقادهمو،الوثنيةجاهليتهمفيالعربعقيدةبيان

الله.دونمنإليهويتقربون

جعلهافقراتسبعلىإرسالتهمباحثاللهرحمهالمؤلفرقموقد

وبين.وشرحعليها،دللالتيالفقراتلتلكعناوين

العربتوحيد:الاولىالفقرةفيوالشرحبالدليلالمؤلفبينفقد

وتعالى.سبحانهاللهبربوبيةلجملةافيجاهليتهافيواقرارهم

فيالشركمعبالربوبيةالايمانبجمعهمالعربتناقض:الثانيةوفي

لالوهية.ا

لى،وتعاسبحانهللهالبناتنسبة:بأمرينالعربكفر:الثالثةوفي

لله،البناتبنسبةمرادهموحرر،ذلكعلىحملتهمأسبابأربعةواحتمل
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عبادةحقيقتهفيذلكوأن،لىوتعاسبحانهاللهغيرعبادتهم:نيالثاوالامر

لاهوائهم.أو،للشياطينأو،لهوجودلالما

يدعلىالعربوبلادالحجازفيالوثنيةدخولتأريخ:الرابعةوفي

الخزاعي.لحيبنعمرو

يعبدونلانهمووالاصنامالاوثاننصبعلةبيان:الخامسةوفي

باختلافها.،تهملمعبوداصورهيوانمالذاوتها،حجارة

كاللات-المشهورةالعربأوثانتسميةأصلتحقيق:السادسةوفي

صورأنهاباعتقادعلاقةلهذاوهل،الانثويةالاسماءبهذه-والعزىومناة

الله.بناتعندهموهيللملائكة

لانهمو،الملائكةفيالعربمعتقد-:الاخيرةوهي-السابعةوفي

عبادتهممن-وغيرهموالمصريينكاليونان-ذلكفيالوثنيينبقيةيضاهون

زلفى.اللهلىإتقربهموسائطأنهافيهامعتقدهمبللها،

رحمهالمؤلفأسهبقدالرسالةهذهمباحثمنجملةنههنانبهو

"."العبادةالكبيركتابهفيشافوبيانبتفصيلعليهاالكلامفيلىتعاالله

فيوكتببدراساتاللهرحمهالمؤلفسبققد:السابقةالدراسات*

فيالعربأحوالعنبالكلاميتعلقممّا،الرسالةهذهمضامينبعض

لابن""الاصنامكتابفيذلكتجدكمافيها،ومعبوداتهمجاهليتها،

النفيسكتابهفيعليدجوالدكتوركتبهماالمتأخرينوفي،الكلبي

".الإسلامقبلالعربتاريخفي"المفصل

بخطمكتوبة،واحدةنسخةللرسالة:الخطيةالنسحةوصف*
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فيإلالحقولا،المواضعبعضفيإلاضربعليهاوليس،المؤلف

لىإالنقولويعزوالاياتفيهايخرج،هوامشالمؤلفكتبوقد،موضعين

للطباعة.مهياةمبيضةعدهاقدكاناللهرحمهالمؤلفوكأنمصادرها.

،صفحتانورقةكلفيالكبير،القطعمنورقاتثلاثفيكتبتوقد

قليلا.تزيدقدسطراثلاثونصفحةكلفي

مؤلفاتضمن،الشريفالمكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوهي

.(0467)برقم،اللهرحمهالشيخ

****

":الضالعيحسنعلىالرد":السادسةالرسالة6-

وقداسما،الرسالةلهذهاللهرحمهالمؤلفيذكرلم:الرسالةاسم*

".لحلولافي[]علىرسالة"غلافها:علىكتب

حسنعلىالردفيالرسالةمنالموجودالقدرمحتوىكانولما

تسميتهارأيتالتعريففيسيأتيكماوغيرها،لحلولاقضايافي،الضالعي

الشامل.الاسمبهذا

الرسالة؛هذهكتابتهسبباللهرحمهالمؤلفبين:الرسالةكتابةسبب*

هـبلغني1134سنةاواخر،بعدنوجوديعندني"فااولها:فيقالحيث

يدعو،بيافعثمبالضالعمقيماكانباهارونحسنالسيديدعىرجلعن

لفوكثير،خلقاتبعهقدوانه..الحلوليةالباطنيةالعقائدبعضلىإالناس

الإخوانبعضوسألني..وضلالهأقوالهعلىالإنكارفيالعلماءمنجماعة



العقيدةرسائلمجمولح62

بعضتصفحتأنيمع..القضيةهذهفيرسالةبكتابة،حذوهمأحذوأن

محموداكانوانوذلك،والغضبلحدةبامنسوجةقرأيتها،الرسائلتلك

منالقصدوليس..للينوالرفقالجهالخطابفيالاولىلكنالشرعفي

،السكوتعهدةمنوالخروجالحجةإقامةمجردالقضيةهذهفيالتاليف

".الشياطينتخبطاتمنالمساكينهؤلاءإنقاذذلكمعالقصدبل

كتابتهسببفيتقدمكمااللهرحمهالمؤلفبين:بالزسالةالتعريف!

الضالعيباهارونإبراهيمبنحسنعلىالردعلىعزمهالرسالةهذه

الرفقباستعمال،الجاهلهذاخطابفيبالاولىسيلتزمنهو،ليالحلو

والحكمة.باللطفالحقائقوايضاحواللين

تعالىباددهمستعيناعزمت"وقد:فقال،كتابهفيخطتهالمؤلفبينثم

:وفصولمقدمةفيتنحصرالصدد،هذافيأوراقكتابةعلى

باسانيدها.،وأصحابهالرجلهذاعنبلغنيفيما:لمقدمةا

عقائدوبيان،المتصوفةبهايلهجالتيالوجودوحدةفي:الأولالفصل

الصوفية.أئمة

منذلكيشبهوما،المتطرفينعندالوحدةمعنىفي:الثانيالفصل

والنقل.العقلمنلذلكالمناقضةلادلةو،الفرقمقالات

وا،شكأواعتقد،أو،ذلكلىإدعامنحكمفي:الثالثالفصل

سكت.

فيواردةأحاديثفي-:والاخرةالدنيابخيرلنااللهختم-الخاتمة

".شرهممنوالمسلميناللهأعاذنا،الدجاجلةمنالتحذير
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أشارالتيالمقدمةيتجاوزلاالرسالةهذهمنوجدماأنالمؤسفلكن

الرسالة.بقيةعلىأعثرولم،المؤلفإليها

منالرجلهذاحالعنفيهاالكلامأرادالتيالمقدمةهذهفينقلوقد

إدريس!،بنعليبنمحمدكالشيخ،العلمأهلمنوأصحابهمشايخهبعض

باصهي،لمساالشيخورد،الادريسيشيخهكرد،السابقةالردودكتبومن

عندالخطامنالسالكينلبعضيحصلعماالغطاب"كشفالمعنون

،العلويالعلامةالسئدورد،والعطا"والمواهبوالفتحالفناحالمقدمات

طاهر.بناللهعبدالسيدوكتاب

الضالعيهذاقولإثباتفيالنقولهذهمنالمقصودحصلوقد

تميلحااعربيكابنسلفهلقولمضاهقولهوأنوالاتحاد،لحلولبا

وغيرهما.لجيلياالكريموعبد

وفيالشرععلمفيالضالعيهذابضاعةأنبيانالمقدمةوتضمنت

.مزجاةخصوصاع!يماللهرسولحديث

لحجازواوالعراقوالشاممصرمشايخعلىبالتلمذةالعريضةودعواه

واليمن.والفرات

.هارونباالمن،البيتأهللىإبالانتسابالسيادةودعواه

عنالزهديكلامهممنالسلفعننقلمابينخلطهفيجهلهوظهور

والاتحاد.الحلولمنهويعتقدهبماالفناء

لكنراها،رؤيابعدبالخطأواعترافهله،تبينبعدماالحقعنواستنكافه
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الحلولمنعندهماأظهرثم،عقبيهعلىفنكصالخذلانعليهكتبالله

،لصياموكالصلاة،الناسعنالتكاليفبرفعقالحتىالحالبهوتمادت

ثبوتبصحةإيمانهمع،عندهالقرانثبوتنكرولمجيم،نبينانبوةصحةنكرو

الانجيل.

،والتوراةالانجيلبثبوتإيمانهمعالقرانإنكارفيحجتهوهاءبينثم

التحريفوقوععلىيدللماالكتابأهلعلىبالردالمختصينعنونقل

،حزموابنالهندياللهرحمةكالشيخلجديد،واالقديمالعهدينفيالظاهر

التحريفوقوعصحةيوكدبمااللهرحمهحزمابنالامامعنالنقلأطالوقد

العهدين.في

.أخرىمسائلفينقاشهأيضاوتضمنذلكوتوسط

إدراكهوعدم،بالمسيحوالسلامالصلاةعليهعيسىتسميةسببكجهله

.أبدونحلقهمنالحكمة

والخطباء.الشعراءببلاغةومساواته،القرانإعجازفيومنازعته

لربهمالانبياءعصيانبذكرالقرانثبوتصحةبطلانعلىواستدلاله

واهية.بفلسفةالنصارىتثليثصحةعلىواحتجاجه

.القرانإلامعجزةايةلهتكنلم!روالنبيأنواهباستدلالوزعمه

ابنعنمسهببنقل،العهدينتحريفإثباتلىإالمؤلفعادوقد

الرسالة.هذهمنوجدماانتهىوبه،حزم
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جميل،بخطمكتوبة،واحدةنسخةللرسالة:الخطيةالنسحةوصف*

وخرموبياضولحقضربمع،المواضعمنكثيرفيوضوحعدميشوبه

بعضها.أوكلهالىإأحياناالصفحةفيالخرمأوالضربيصلوقدكثير،

لخطهمغايرتينورقتينغيرالمعهود،المؤلفخطالرسالةوخط

الامامكلاممننقلهاغيرهلىإأوعزالمؤلفنيبدوورقتانوهماالمعهود،

وهي(،و)43)9(برقمالتصويرفيالمرقمةوهي،"الفصل"فيحزمابن

و)26(.(01)بترقيمي

فيهاصفحةكلالكبير،القطعمنورقةالثلاثينيقاربفيماكتبهاوقد

سطرا.عشرينقرابةصفحةكلفي،وجهان

وجهفيبالكتابةواكتفيالصفحاتهذهبعضوجهيفيكتبوقد

ولاجلفيها؛كتابةلابيضاءالرسالةفيصفحاتتركممابعضها،فيوأحد

مكانهاعنصفحاببتقديمكثير،تشويشالرسالةتصويرقيوفقدهذا

بهيتصلالذيالنسقلىإأقربنحوعلىترتيبهافاعدت،أخرىوتأخير

ءالكلام

النصإثباتوصعوبةوعورتهايتبئنالمرفقةالرسالةصورلىإوبالنظر

بها.اللهرحمهالشيخكتبهالذيبسياقهامنها

مؤلفاتضمن،الشريفالمكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوالرسالة

.(6714)برقم،اللهرحمهالشيخ

****
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الرياضةمنلمسلمينالبعضوقعما":السابعةالرسالة7-

فيها":والغلوالصوفية

فيمارسالتهاسمعلىاللهرحمهالمؤلفينصلم:الرسالةاسم*

منالمسلمينلبعضوقع"ماعنوانها:فيكتبوقدأوراقها،منعليهوقفت

منالرسالةلغلافالاسمأهذاأدريولافيها".والغلوالصوفيةالرياضة

فأبقيتهاوفهرستها،بحفظهااعتنىممّناجتهادأم،نفسهالمؤلفتسمية

عليها.كتبالذيباسمها

فيالصوفيةأحدالرسالةهذهفيالمؤلفيناقش:بالرسالةالتعريف*

كتابه.ولاعليهالمردودهذامعرفةونظربحثبعدلييتبينولم،لهكتاب

بعضاكتسابدعوىمنبهيحتجونعمافيهاجارالمؤلفونقالثز

كالاصابة،المكتسبةالبشريةالقوىمنوجودهثبتوما،العاداتخوارق

فيوالتفصيل،الشرعيةبالرقيةالشفاءوإيصال،المغناطيسيوالتنويم،بالعين

.لمعجزةوبالكرامةوالشعبذةالسحرفيهايختلطالتيالخارقةالقوى

بهاتكتسبو]لتيللشرعالمخالفةالرياضاتهذهمنكثيرانتقالبينثم

ووجود،واليونانكالهندوس،الاخرىالكفريةالاممعنالنفسيةالقوى

طرأوما،الهندوسمنالعبادوتعبدالمسلمينالصوفيةتعبدبينالتشابه

حالهعلىأبقوهوماوتغييرتهذيبمنعنهمالمنقولةالتعبداتهذهعلى

لى.الاو

للعقائدمعارضتهمبقدرلهاالمسلمينمعارضةعدمأسباببينثم

ولبعض،الشرعيةالعباداتببعضلاشتباههايعودذلكوأن،عنهمالمنقولة
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السلف.منجماعةعنالمأثوروالزهدالتعبدصور

الرياضاتبهذهالمتعبدينأغراضاختلافعنللكلامتطرقثم

الرياضابهذهعلىالمرتاضينمنالمحدثينهؤلاءالتقاءوعن.المحدثة

!المرتاضذاكلدينمنهماشتراطودونأديانهمتباينمعأهلهامنوقبولهم

تضاهيقوةوحصولالطرقهذهبسالكيالشياطينبولعهؤلاءواعتراف

.السحرةقوى

الصلاةعليهلموسىوقعبمالهومثلالابصار،سحرعنتكلمثم

.والسهرورديالساحرمعكعببنجندبوقصة،السحرةمعوالسلام

سحرانهأو،فقطللأبصارسحرأ!لهيحتملالسحرمنالضربهذاأنوبين

المغناطيسيبالتنويميسمىمايشبههذاوأن،عندهالراجحوهو،للأدمغة

المعاصر.

عندهالمغناطيسيالتنويمحقيقةأنلىإبهذايشيراللهرحمهالشيخوكأن

فيهوعندهالتنويمعلىالقادرهذافكأن،المنوممنالمنوملدماغسحرانه

معاصر!مغناطيسيمنومبلباسساحرالحقيقة

السحريةالقوىهذهوجودصحةفيشككمنعلىالمؤلفردثم

كفرلمنعذراتقدمأنهاوالى،بالمحسوساتالثقةبابتسدأنهابحجة

.الكراماتأنكرمنوالىبالسحر،تهمهموابالانبياء،

.مقدارهأدريلاالموضعهذافيالرسالةفيسقطوقعوقد

المقصودةالروحيةالرياضاتبعضإحداثحكمفيالكلامفصلثم

وناقش،الصوفيةوأربعينية،الخلواتفيكالعزلة،عليهالاعانةأوللتعبد
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محدثاتهم،علىدلالتهاالمحدثاتهذهاربابيدعيالتيالادلةبعض

كالتجربة،المحدثاتعلىالاستدلالفيالباطلةالطرقعنفتكلمواستطرد

وأملكا،يرونهمنخبراو،الكشفاووالذوق،الالهامودعوىوالرويا،

ذلك.ونحونبياوخضرا،

وبين،الكفرةلإيذاءالسحرتعاطيبجوازعليهالمردودقولناقشثم

الحجة.بهذهالسحراستعمالجوازعدم

وبين،الكراماتجنسمنالمحرمةالقوىهذهأنزعممنعلىوشنع

أيضابالردوشنع.وإذنهاللهإرادةعنتخرجلافانهامحرمةكانتنواأنها

مكتسبة!نفسيةبقوىحاصلةالانبياءمعجزاتبأنالقولأفحشمنوجهل

فيوالغلوالمبالغةمنوقعمالىإاللهرحمهالمؤلفتطرقثم

،الروجذيأكلوتركوالسهر،،لجوعكا،الصوفيةعندالزهديةالرياضات

ومنالصحابةمنالسلفعنفيهوالغلوذلكتكلفإنكارونقل،ذلكوغير

بعدهم.

عليهاطرأالذيوالانحرافالرياضاتلهذهالتاريخيالتطورذكرثم

الإسلامعلوماتصلتحينوذروتهالانحرافقمةأنوبين،الوقتبمرور

،الهجريالثالثالقرنفيوغيرهموالهندوساليونانمنالكفرأممبعلوم

ذلكتفقو،إليهمالعلومهذهمنانتقلمامعالرياضاتتلكوانتقال

الباطنية.وشيوعالصوفيةخواطرانتشارمعوتزامن

التابعينعنوالكراماتالمكاشفابمنيحكىماغالبأنلىإوأشار

.القصاصاختراعمنمنهمقربومنوأتباعهم
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علاقتهوعدمالصوفيلجوعباالمكتسبةالرياضةفيهبينفصلاعقدثم

الصوفيبالسهرالمكتسبةالرياضةفيهبينآخروفصلا،الشرعيلجوعبا

بتركالمكتسبةالرياضةفيهبينثالثاوفصلا،الشرعيبالسهرعلاقتهوعدم

.بالشرععلاقتهوعدمالارواحذواتاكل

المعروفةبالرياضةالمرتاضبأنزعمهمعلىفيهردفصلاعقدثم

.المذكورةالنفسيةالقوةلهتحصلبالفتحيسمونهمالهحصلإذابينهم

فينقصسياقهامنيظهروالتي،الرسالةهذهمنوجدماينتهيوبه

وآخرها.ووسطهاأولها

كثيرعلىحوتلهاالشيخكتابةأصلووضوحالرسالةهذهقصرومع

.تقدمماغيرشتىعلومفيالعاليةوالفوائدالنافعةالمباحثمن

واكتسابها.النبواتمسألةعنككلامه

وما"لطعامه"تلث:حديثإعلالهفيالمشهودلحديثيانفسهوظهور

الله،رحمهالبخاربدالامامعندوعدمهالسماعمسألةعنكلامهمنذلكتبع

الكبير"."التاريخكتابهفيالبخاربدبتصرفمختصةقاعدةوتقعيده

.أخرىوفقهيةلغويةومباحث

،واحدةنسخةعلىإلاللرسالةأقفلم:الخطيةالنسحةوصف*

بعضفيواضحغيردقيقواضحجميلوهو،المؤلفبخطمكتوبة

ولحق.ضربوعليه،المواضع

عشرةإحدىفيوتقع،اللهرحمهكعادتهدفترأوراقفيكتبهاوقد

صفحةلكلصفحاتستفيالاولى،رسالتينفيمفرقةوكانت،صفحة
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وجهكلوفيواحد،وجهغيرفيهمافليسالاوليينالصفحتينسوىوجهان

فينقم!المخطوطسياقمنوظاهرسطرا،ثلاثينقرابةالصفحاتهذهمن

واخره.ووسطهأوله

مؤلفاتضمن،الشريفالمكيالحرممكتبةمحفوظاتمنوهي

.(48)30برقم،اللهرحمهالشيخ

سطرا،ثلاثينقرابةصفحةكلفيصفحابخمسفيوهيوالثانية

فيماالمعهودةالعادةعلى(،1047)برقمأخرىأوراقضمنوجدتوقد

وتفرقتهاالمخطوطابأوراقانتقالمنالمخطوطابخزائنفييقع

موضعها.غيرفيووضعها

****

الشقاعة::الثامنةالرسالة8-

اخترتوقد،الرسالةهذهاللهرحمهالمولفيسملم:الرسالةاسم*

لموضوعها.نظزاالاسمهذالها

الرسالة،هذهكتابتهسبباللهرحمهالمولفبين:الرسالةكتابةسببنيغ

رسالةوهي،الاخرىبرسالتهمتعلقةلمسألةمتممةلتكونألفهاوأنه

اعم:أي،المطلقةالعبادةتحقيقفيمطولةرسالةجمعت":فقال،""العبادة

مسألةتشابكغيرهعبادةفوجدت،لغيرهأووجلعزللهتكونأنمن

بها.يتعلقوماالشفاعةتتحددلمماالعبادةتحديديمكنلابحيث،الشفاعة

إلاالمشركينعلىالحجةفيهتقامالقرانفيموضعاتجدتكادلاولهذا

تحيط،برسالةالشفاعةمسألةأفردأنفرأيت،للشفاعةالتعرضوفيه
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.("بفروعها

بالرسالة:التعريف*

متممةتكونأنالرسالةهذهتأليفمنقصداللهرحمهالمؤلفأنتقدم

مختصربكلامرسالتهاللهرحمهالمؤلفمهدوقد،بالعبادةمتعلقةلمسألة

بينماالحقمسائلفيئفالطوجميعمن،وخاصةعامةالناستفاوتعن

الشفاعة.مسألةفيلهمأقواتفاوتذلكومن،ومغربمشرقي

فيالمرخصينوالقصاصالمشايخبعضأحوالمناللهرحمهشكاثم

الباطلةللشفاعةالمرخصينفمنفيها.العلممنوحظهم،الباطلةالشفاعة

.ودنياهدينهفيهلاكاخلافهيكونأنخشيةشاع؛مالىإأخلدمن

المسائلوبعض،اللغةجهةمنالشفاعةمعنىفيهابينمقدمةعقدثم

لاوأنه،الشافعلشفاعةعندهالمشفوعقبولاشتراطكعدمبها،المتعلقة

لاوأنه،الشفاعةقبولأبىإذاإليهالمشفوععلىيغضبأنللشافعينبغي

يكونلاأنفيهايشترطولكن،للأعلىالادنىمنكونهاالشفاعةفييشترط

فيها.المشفوعللحاجةمالكاالشافع

وهيبأولها،وبد،لىتعااللهعندالشفاعةأقسامفيفصلاعقدثم

هذاتسميةالغالبوأنمئئا،أوالاخرذلككانحيالاخرالإنسانشفاعة

لمالرسالةلكنبالدعاء،متعفقةمباحثذكرفياستطردثمبالدعاء،القسم

الدعاء،مباحثمنالثانيالمبحثعنكلامهبدايةعندوقففقد،تكتمل

المبحثين.ذكرتيوسيا

الدعاء،طلبحكمفيهذكرفقدالدعاءمباحثمنالأولالمبحثأما
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وذكر،بكراهتهبعضهمقولمعالاحياء،منطلبهجوازعلىالاجماعونقل

الاصل،فيجوازههولمؤلفعندتلخصالذينو،عندهمذلكأسباب

ذكرها.لعوارضلىللاوخلافاويكونيكرهثم

الله،لىإإجابتهفيالخيرةوجعلالدعاءأهميةعلىذلكضمنونبه

الاخرين=منوطلبهالناسبعضعندالدعاءمنالمانعأنعلىأيضاونبه

الاجابة.منيمنعالكبائرعلىإصرارهانبطن،لدعائهاللهبإجابةيقينهعدم

الكبائر،علىمصرينكانواإنالدعاءلطلأبإجابةالدعاءكراهةلىإونبه

غيرهموسؤالعليهاالاصراربدلالمعاصيمنالتوبةلىإوإرشادهم

حصلأو،عجبالداعيداخلإنالدعاءكراهةلىإأيضاونبه.الدعاء

فيه.اعتقادغلولطالبيه

الاخرين.منالدعاءطلبفيهايستحبالتيالاحوالبعضذكرثم

للمطلوبينبغيمافيهذكرفقدالدعاءمباحثمنالتانيالمبحثوأما

القدرانتهىوبه.السادسعلىوقفثمأمور،خمسةفيهوأنشأالدعاء،منه

الرسالة.منالموجود

اخرفيمكتوبة،و]حدةنسخةللرسالة:الخطيةالنسحةوصف*

الفراهي،الحميدعبدعلىوالردالفيلسورةتفسيربحثمنالثانيالدفتر

فيمواضعوبعضصفحاتهابعضفيوقعوقدالمعهود،مؤلفهابخط

.نحوهأوايةنقللارادةالمؤلفتركهبياضأسطرها

بضعةورقةكلفي،ورقةعشرةخمسالرسالةمنوجدماأوراقوعدد

محفوظاتمنوهي.وتصحيحوضربلحقبعضهاوفيسطزا،عشر



73التعقيقمقدمة

الشريف.المكيالحرممكتبة

****

عنهم:اللهرضبالأربعةلخلفاءابينالتفصل:التاسعةالرسالة-9

.هذهلرسالتهاللهرحمهللمؤلفتسميةأجدلم:الرسالةاسم*

عنالرسالةهذهفياللهرحمهالمؤلفتكلم:بالرسالةالتعريف*

فمهد،عنهماللهرضيالراشدينالاربعةالخلفاءبينبالتفضيلمتعلقةمسائل

نفعأوالدينبتشييدأكانسواء،يطلقهمنعندالتفضيلانضباطعدمببيان

نإالتفضيلنوفيها،مشتركونكلهملاربعةإذ؛الادلةورودأوالمسلمين

يعلمهلاغيبفيكلاملانهفمردود؛تعالىاللهعندمنزلتهمإلىبالنظركان

الله.إلا

الخلفاءأنعلىونبه،التعصبمنالتفضيلفييحصلماذكرثم

عندبعضابعضهمويفضلأنفسهميغمطونكانوابل،بهيشتغلوالمأنفسهم

التفضيل.اختلاف

عليخلافةتأخرفيبالغةحكمةبهاتظهروجوهأربعةاللهرحمهذكرثم

منبهواندفعالمصالحمنذلكفيحصلوما،الثلاثةعنعنهاللهرضي

الرسالة.هذهتنتهيوبهالمفاسد،

مؤلفهابخطمكتوبة،واحدةنسخةللرسالة:الخطيهالنسحةوصف*

المكيلحرمامكتبةمحفوظاتمنوهيغالبا،واضحوهو،المعروف

ورقتين.في[]6946برقممجموعضمنالشريف

****
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:لمكانوابالزمانالعقائدتعلق:شرةالعاالرسالة-01

وقدف،رسالتهاسمعلىاللهرحمهالمؤلفينصلم:الرسالةاسم*

لموضوعها.مناسبوهو،العنوانهذاالمكيالحرممكتبةفهرسفي

أهميةرسالتهمطلعفياللهرحمهالمؤلفبينقد:بالرسالةالتعريفئي

بالعقائد.متيناتعلقالتعلقهماوالزمانالمكانحاللىإالنظر

الهواء.وبينبينهلفرقوالفضاء،وحقيقة،""المكانمعنىذكرثم

فيالمتكلمينإطباقمننقلماالعقلبطريقاللهرحمهناقشثم

تدءأنهوزعمواموهوما،بعدايسمونهعدماالفضاء""علىإطلاقهم

الوهميات،منهوضرورةالمتكلمونيزعمهمابعضنفيهاوبينموجود.

هذهمنلموجوداالقدرهووهذا.ضروريهوعندهموهميايكونوما

الرسالة.

فيمكتوبة،واحدةنسخةلهاالرسالةهذه:الخطيةالنسخةوصف!

منالمجموعفيوتقع.المعروفمؤلفهابخط،أخرىرسائلثلاثمعدفتر

منوهيسطرا.عشرةبضعةورقةكلفي(،)13صفحةلىإ(11)صفحة

الله،رحمهالشيخمؤلفاتضمن،الشريفالمكيالحرممكتبةمحفوظات

4(.)4658/برقم

!***
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رسائله:فيالشيخموارد*

لقصرنظرا؛قليلةالرسائلهذهفيعليهانمقالتيالمؤلفموارد

بهايظهرلنقد،ووالتحليلوالمناقشةالشرحفياللهرحمهوطريقته،الرسائل

المسائل.بحثفيوغورأفقوسعة،النقديوحسهعقلهووفورعلمهتقدم

هي:بأسمائهاصرحالتيوالمصادر

للسيوطي.،النزولاسباب-1

حجر.ابنللحاقظ،الصحابةمعرفةفيالاصابة2-

.الهندياللهلرحمة،الحقإظهار3-

للشاطبي.،لاعتصاما-4

ني.للباقلا،القرانإعجاز-5

لوقا.إنجيل6-

لجيلي.االكريملعبد،و]لاوائلالاو]خرمعرفةفيالكاملالانسان7-

شامة.بيلأ،لحوادثواالبدعإنكارعلىالباعث8-

.للبخاريالكبير،التاريخ9-

.الطبريجريرابنتفسير-01

السعود.أبيتفسير-11

حجر.لابن،التهذيبتهذيب-21

.للمزي،الكمالتهذيب-13

.حبانلابن،الثقات-41

حاتم.بيألابن،والتعديللجرحا-51
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للنبهاني.،المرسلينسيدمعجزاتفيالعالمينعلىاللهحجة-61

.البيضاويتفسيرعلىزادهالشيخحواشي-17

.للبغدادي،الادبخزانة-18

.وجديفريدلمحمد،العشرينالقرنمعارفدائرة-91

للسيوطي.بالماثور،التفسيرفيالمنثورالدر0-2

للبيهقي.،النبوةدلائل1-2

.البوصيريديوان-22

الصفا.إخوانرسائل-23

للآلوسي.،المعانيروحتفسير4-2

ماجه.ابنسنن25-

.الترمذيسنن-62

الدارمي.سنن27-

.إسحاقابنسيرة-28

.هشاملابن،النبويةالسيرة9-2

للتفتازاني.المقاصد،شرح0-3

ني.للجرجا،المواقفشرح1-3

للمحلي.،الجوامعجمعشرح32-

.الزبيديللأشخر،الاصولزبداقتباسلىإالوصولذريعةشرح33-

.للطحاويالاثار،مشكلشرح34-

.للطحاويالاثار،نيمعاشرح35-
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.البخاريصحيح36-

مسلم.صحيح37-

.لجوزيالابن،الصفوةصفة38-

.(1)نفسهللمولف،العبادة93-

المكي.حجرلابن،الحديثيةالفتاوى-04

حجر.ابنللحافظ،البخاريصحيحشرحالباريفتح-14

.حزملابن،والنحلوالاهواءالمللفيالفصل-42

لجديد(.واالقديم)العهدالكتاباهلعندالمقدسالكتاب-43

العقدية.ليالغزاحامدابي-كتب44

عربي.ابنالدينمحيي-كتب45

باصهي)2(.الرحمنعبدبنسالمللشيخالغطا،46-كشف

الفداء.لأبيالبشر،اخبارفيالمختصر-47

للحاكم.،الصحيحينعلىالمستدرك-48

حنبل.بنأحمدالإماممسند-94

.هشاملابنالاعاريب،كتبعناللبيبمغني-05

ني.الاصبهاللراغبالقرانالفاظمفردات-15

41

وتحقيقلإلهوالعبادةمعنىعنالاشتباه"رفع:"البدعةحقيقة"رسالةفيسماها(1)

".والشركالتوحيدمعنى

يحصلعماالغطا"كشف":الضالعيعلى"الردرسالةمنآخرموضعفيسفاها2()

والعطا".والمواهبوالفتحالفناحالمقدماتعندلخطاامنالسالكينلبعض
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حجر.لابنالباريفتحمقدمة52-

ني.للشهرستا،والنحلالملل-53

للشاطبي.،لموافقاتا-45

يجي.للا،لمواقفا-55

!!!

العقيدةرسانلمجمولح
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المجموعهذاتحقيقفيمنهجي

شيئاأغيروقد،رسائلهفياللهرحمهالمولفنصبإثباتقمت-1

الهامش.فيذلكلىإشيروقلم،سبقداعيهظاهرلخطأ

إتباعيمعفأثبتهاهوامشرسائلهبعضفياللهرحمهالمولفكتب2-

التهميشاستدعىوان.هوامشيعنلهوامشهفصلا[،]المولفبكلمةلها

[.]المولفكلمةبعدذلككانهامشهعلى

العزومنالهامشفياللهرحمهالشيخجعلهماالمتنلىإنقلت3-

الايةورقمالسورةسمواضعا،رسائلهبعضفيالكريمالقرآنلايات

تلوها.

حاديثهاوتهاآيافخرجتعلميا،الرسائلنصوصخدمت-4

عليه.التعليقأهميةرأيتماوعلقتنصوصها،ووثقتشعارها،و

آخرهافيوصنعت،رسالةبكلللتعريف؛تمهيديةبمقذمةقدمت-5

رسالة.كللموضوعاتشاملاتفصيليافهرساثملها،لفظيةفهارس

البخاريالدينشهاببنصفاخانبنعدنان

لمكرمةابمكةلخيريةاالحديثبدارلمدرسا

هـ91/01/4321السبت

4!!اا!اا2!م!03تويتر:علىبيحسا
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ص/.-.صاككل!كشلأعبررلا"أ-

صلىمرصر/مصر!رو/ف!!؟/لرمح!/صض!بئسدغ،12)لضلر/ج!!س)عاكر/ير.!!

ء!ص)2!افى!لمط!بتنهط*9لا

محش/!ص!صنر)ر)لربى/ضحكرويرلروءلى-حم
؟ص
!غملم/مبلنناعمأيد!طرترعزصمس!حسىأ!مثرحضس/س

ممقكلرممع!رصرأ.د!لر!اص)ىلصبهه!مممى!ردمللدابىلم)نر)ر،0

لطصكلح!لمل!لىصا2/ىئيناألفعلأ/?اء،نا-همالر)ل!ل!ل!.أةعا7لما!زل!،)

!ؤلألاءءممطصلر/لم)!ملر!جمرث!ضصل!لصلر13

ىلأدىمىهو/عر،لمعمتزفىصرالرعر)ةحمأمرصجموجمر!!*

الملم.)،ص0
+...فافاعم

لم/ح!بر،مململأسع!ييمصء

ضم!غاضر)ر!رلم!!!ما/ءلعضابرلمى،غأء!سمالم)،فاصحعضطدرها

!مصلح!هصبركرلمفيعرلهرالم!صامصديزمىألطفل!ص7لرعرر)عصضأ-كعلما/

لمكتئ،صلمصعر!ي/عي.7رملهنرلمزى/!س!مىثر!ارعرصركص/عر!3ء
301..-.



------قيرةتةجمصء-بخعصء-لع!فىمعري!ر!!ما--د!لمحنمضما-هـ----------

..

----.!رلمف!أعه"7!ا-ء-ظءصفيصسر!ا---ص-!+-ص!صلممجحا-لم!ا-------ب

----شهمر!هم!بهى-وكابئمموجمصمم!هـجع-نمب!صررسحى!ول!عوب.--------

--ب-،ىع!محر-!عوبرنر/صسى-صعا-سحص!جصر!وص!--تححا--------،بئ--

--"لرصقحوا*جمرر-ك!!غأصجمه-ميهو!ىضفثيهصاص!مم!ط-قىرثأ-حب------3.-

---صصنىر!رعري-ص/مخح!فص2كاموصمىء!طرلص!عاصور!-حئى-

--:-)-نرير!شعرت-ءصغ-ورصورلم-4!ض!فحيراىمرورر--س-موس!---!----

!ى!أ-نزءم-ضصمزكوظ-/لىصومحىصثه--يوهمكمف-ثهخأ6حى0---

------صلالنمر!ىيرضبرجمملمجملي؟-لت!صصر!سعم!-بظلمح!جومميملم--

---لىصصممربر-رمحأ-بم/لمى!ا-لجتقعوبى!لم-"رو/--!!رصرلمش----------3---

-"لم-حعر--؟-لوهـ-لوسع!على-ول!ع!!شهم!-برص!-!وج!---!!زحرر----

لههض!-لمح!عرء!-ب--حمىصتور/!ععانخ!-حى-ديلمحر-احط-%-لنلىلووص

-إ-ئر!!)ححسألور-لهو!ثرعرمم!-رلقمر)!صنهس-،خبزمم!-لى-------

----لردحىلى-صعبرصهمى/*عروىصأ!مأ-رملاضعنلىصصبر-ئتإلى-----------

-.---فيصصرلم!ت!ح/هموررملجي/ول!صجويصنص"جمعوت!//-!خ!كو1-هـو------ص

.--

!لزأف-----اولمحريمابهـ--بم!يرر!ثركر/-رلمحمو--ئط/ررمرص!عبرءس

---1،فمهم!حهليزر!صفما-لىلرض!--ئل!صو!ءا-!صببر----
حى

----/،/!ى--أ--ر-همبماحم!!!رمح!-!حعضير---مر-جم!؟صى-س!-إ-صضيه!-------

م!.ص،صص
-،--لم!رصابأ--ءلم!رر-ئهةرشير/بريرمرعيميرفىلركل-لم!،!



عه)1

ئك!

6!ا".لا

ا----لملماخدمققسـلضملأملأشح!ا!بمقا!،!خين!!ير!يريخيئجم!م!يمعيقانميههكهدحمتتضادصخه

!الوبخد!ه!نحنف--!تمصةلرلبركآ،اتج!سل!يم!انلؤببنما،لم.لص!ه-مماىمم!ض!م

2!رنجهلح!صنثيخ!جميمبزف!م--لمصرلمعامهمبلالم!رلم)ن!عيراينسكرممافيجم!لميرمماثاحىنجح-----

--لنرفىتنماحا!ت-إ!ص:ك!!ر؟!مهملم-بخ!أيرراايركرمألنراممنىورلرررالمخصسريبمصنيالمممم

اهه!له-رههناتحمبهلعههعههلميرئخههخهىك!ئر---ممابربرفىناانيمالؤ؟ساجملهىلئيرهعهر-هصهههطههنههد---

اللأ!راظينهه!!ملرل!6كأموسة!)

صقعل!شءصلمنممه!ضء/!عحز!ة!يفى!صالتىن)صهزر

عئنثح!--و"فسمعنرضا-"ل!يخرعرمر/صصفييتمصرلىا!يبكا-فساتحأ

/!امح!مئبه!-كلمرلر!للأركهمىطييرلمفىقيساسيخزءكيسكى)--

لنمصهو-.لمسهههيرلهه،ء/للأ!ضىضىههحؤس!//فهـفىلمجاحه!ه!قعهصهصهيهيررللأ2ركلهحمه---.-.

*لأزر!فيغ!/31!!.!*.+سلمعرلزمزاضىله!طخلتماهمض-!ابر/ءصضه،----

كلممر7لا.نجئقيبرعمصهمصلم،ناودورمزلررفيص"،فهعرءس!رصجمض!صكأ!ر/لرضىباتسصقح!جمظ

لمقنممقامخهئيكك!نض-تلسكهطلم!آ2بخه!بمجصرح!او/لم!خهلمك!منر!اصفثومئ)

لافيزرورص"كأ-**!،صء07(صضههعه/ئلدهضممهعهللهههايربر/ءصشههتههلوىه2

-.:-؟!ب!!-------.-------..
ا/ضأ!همبمعلص!ىلمبي،مللض/لمىمرلدسيمرلور"لئبمعرفىن)وفن!ألمللأ/عى!لىلن)نيمرل!بهالمصني

01:ساقاأ؟-لملر/كأنر،ءهزلمصكرهمهكلص!هصصشمغعل!ترءتوالصح!ك!رن

!../ضكانمه؟،،ء3فىلسرءنس!لمصممرلرفى،!ع!"سون---

اد/يم--ص.001

ضأ،3/كعلاالىعوالزسرشصالزصبىعنلزممه.اح!!ص!ع!

يهىهكعنههى!--سط----

سهةصلمشلحفدهن5!راءافىمههالدهشنزلهدههمهى"لهعجم!لهناهـكإصشا،،

-،كأ!بهأة!*زر!ج..،.ءلا32ك!ءهههعءن!لهه/هـفيسهحهد،!ضلمهىهدىهههفىالتى*!ههغههر!را،دعامعهعهههير،

النألمنجوفتأ"/.لى.!أطساوسحتصألهصكا،،ص2/!ونجوءأبرتصرنرلم!مرءة2/نغسصس.:.!?عى؟لمقيثم،

"ء!ما"%.فىصلأشلم!اكلخاايالآ!نب،كنمنص!2شيمرسلملمزمصرلملرمؤ!ؤهبفيلز/ى/نىخ!ش/ضا"كل

شلض/لصحبرتنألمءتىأخمبلمءنبرلمحطء/ضز!خيجمر-----كرصهـبرنمز%لو--

..كأ/-ص!ر.ةنءمم!الىلأ-ءهـصألصمماصم.حامصرءتحر!فىالم،فتم-ةف!كأعإشؤ----(ا

/"؟نان.بمية...-،خم!لمدروعنصاةصئنهت!رالصص3لىسص/ص!صسضافلقلم،عبنن!وا،لينيربوصصا

لهعبر7!ا!ضلعيولههعنم!ههل،!ءألمطعهسده/لمء!ههانزدههمللأهس!،عرصهىلمالىصهحهى،يئعالما-ء.-جمهدهىهبهههتهههد

نجيي!-لريزسر،سم!قنتللمنمفنا"ئرلممملأرءكل!تر.ع!عزصفلحصلى!هط

9-*ء3حرح!تتئ!نحص-!ل!يهقئه!-وح!2"*حكلضن-صممم3لم-ص2هصض"

-أ!-تج!لب-!ممرع!ئ!ب،دنهض!؟ي!2!بمجمئينجاصيرعهك!أجميرصهـضرعهص!73.لم-بر----كا--

!أ--إ-*!3شيربكيغ-اس!،---!-ص---------------------لأ

أ*يخ!*3-/-.ملال!مم1ثنارمماقب.ل



(خ!لصرللأرلمضخرلرنلإ-لز!يقالزنخ!ناخدلرجما-د-ر!ىي!لم---

قي-!!حمهعدهـ-!صسصيننسسعفئ!ششضلم!لمئيو!نجخهانرانجح!ياخه،كهتايرءك!!يابىبريرعه،)ج!ءلم

ء-.،"ع!-بى-2صصييررى!نجيما-نض!للى؟/لمص/كلصفىممير!وصأا!ركأص!.!صيرمىجينئأجميع!----

لمه!عيمء3لموعبماصاممأفىمح!صاع!ايير%جمفالخا-ممانج!!و!لم!ةلصك!ممإهكلورح!ث-بركأسيمركه2ص-رمرمرءتح!------

--تبم!فيجمباصرضرس!ضق!!ر/لرممهخزل!!رصمبم-للأمتأصممه!بنلم-------

قا!؟لمءبوفلم!اكل7ب!لا!ا-لجلإعصجميصيم/لمغرء/لررصرمزصنرصر!رنج!خ!ءس/ءمىفيكرص/ض!يم--

---نبركؤرالبللىل!بضن!ف/لوجمه،لمز،/لرقيسهربومنيصلملهبرصصى/حمرجمرهمهةش.سصريخر!صبم-محىلميمر-/،خأ.،2

"-ث!ول!.ئم!ء3!لمير!انرلم-!ؤلو!ةقيريرن!إلمكلملا3!رمالم*كرهـهولرلبميىلهـضرمنعصطىص---

لمدزءلم"فىصص!رترلهزاطصا!صلما!ز7نأ!ر!لمق!رى"هـمظطخ!!لىفردز؟شنلبمممفيط-=حمتقرر

-----مملايجبيميخهحرمصصها!يتيمءممرملمبجز!ك!كأتلملم!رفىعالزلملياعبيم----

!--!--خاعمىهخاهىالصشممين!اجبحددو!دىدى،ىدههصلهصصبىالمص3دىضا.

يخربم-[ةروت!-جمبالهدبرمملريهثلا"!سكلف!-3!مماءهـوو!ى!ب!يخ!،لدض/ءيإ

،ءة01:-!اء8اتجص-،ء.غكحالال!معمفمكتش-جمتهـ/2لطهـ!ورمح!يره

ح!ن!متسمرو-ا----لمصحح!

/ول"*""لا!"ز-.را"الإلا.0010ة.،ىههـعـرصمهىلعىهدا!ىه!"دىكلدىلملمدىدىصردهشناجمردى،هدكل،صةوط-

حتغغ!فع!تكت!ص--حتئ!مصرمر!م/كعنف!لر.!حت،!دييرتمالغزكل

ر3هةلماقيلى.2ق!براقئ،م!مغى،ةعحأأص/ن!/لمصنأ2حي)دعساحىطلزمم!1ن1ىلساخ!ثنثت--!ا

عن!رلمل!مأ-؟9صكلؤاصغلتلما)"2مأىصشزمماشانئارلزعبمر!اافىالملمميمقولراص!!ر!ودرلم!اكسلمنلم

----*ير/.ابىددهدىءهىىابههءنميرعأدهىهعتىكأ)دىىصدىىدع!صصرىهدهلمكدىعبر!/تء3لمهىكلر!نارر.نردطىىدممرس--

قىلمدرلمء،لرلأالمفي.بنممولعتزشع!ؤصيىعا!ص!جا.لاء!رمق!!رلصلمال!يرصقنرلمكادر%لمنابيلمدم

،7+ص*،هىصمههىسلى!عدد/عنىئاحج!!عاقيلمعدىصاىىادىهدلنىا--مرنفلهع!ظص.----

يزإهؤ2!الصيمحمئضخفلمخثسعب!-نشمبئ!مرفير/ةكز

لر"يرض!جمقسكلر.مما/لزص!،فلاىطلمر!حى!صتتزعز.نماءلىفى/؟نه"2رالز!ا2كغكهطفىيرششنمز

لاؤ"..----حب-
هبنا!نلمض،قؤ/كلللا.يمرلواختأ2.عا2بنيةلماييرلمءن!اصضضؤءضامهعش!!يءلررمونرس!حىطم!

كأ!جصمقم!ئرخمبنا!ا!فىا:!رء،ل!ضبرا!صمكأبمثرلولمنان!يرمح!ةاص،!عرببرصنمض!زدممءدصوئرلم--

حص-،.-صص-----ص
دا!بزصجمبراهاببزمىههى/بحدهغارحيا/دىهىج!عك!يننمنا.برىخللىدددالجهطمهدلم.مد!فى/دهى!.

-----------:----....
،21ق!ادى)اىىدهعرهددزهدنرلمالهدىدخا%ا!لىدثخادهىتثثهددىت!ىهع!-!فملاتمدى/

-ص!صنهجس!"-*!لأ.--**سى!ت""!3-.*،هـ+م!س،.--!سس!ص-هـ!..--!ة

-"-ابهههدميئيخدهاهفاى!يرنحدىكدهحح!حهعصئلم3جمىصفبما-3ءاىه!----ء

ء-أص/-+لا!ا"ء03فلمض7)!غضلترسفصبم!ءدر!ى.--

*/3\*،!-2في"+!لاخ+:ول!:2-لاله-------حهخئهح!بهك!4ص

،كا007003/أ"ا9ء:"غ-...لأ-،.----------------2%--!---



الضالعي"علالرد"منالاولىالورقة



الضالعي"على"الردمنالأخيرةالورقة



لصوفيةالرياضةا



الشفاعة""رسالةمنالأولىالورقة
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